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1 Resumo 

 A degradação do meio ambiente é um fator que está presente na sociedade 

contemporânea e grande parte desse impacto está ligada às políticas de saneamento 

urbano, que não atendem aos requisitos básicos de sustentabilidade. Além disso, a 

população tem uma grande influência negativa nesse cenário, devido aos baixos 

índices de comprometimento com medidas sustentáveis. Sendo assim, com o intuito 

de aumentar as ações benéficas ao meio ambiente, este estudo tem como foco 

principal a expansão da aderência à coleta seletiva e a melhoria na forma de 

recolhimento do material, através do desenvolvimento de um aplicativo mobile, que 

irá centralizar as informações referentes à coleta seletiva da cidade. A metodologia 

aplicada busca ofertar funcionalidades simplificadas e telas agradáveis para os 

usuários, através do Framework Ionic, que foi utilizado no desenvolvimento mobile, e 

da linguagem de programação C# implementada no Web Service. O aplicativo 

desenvolvido permite ao usuário manter o controle sobre a sua coleta seletiva, 

podendo visualizar os pontos de coleta ou solicitar o recolhimento, sendo que, através 

dessa ação, os encarregados pela busca poderão traçar rotas personalizadas, 

diminuindo o tempo e os custos com a coleta. 
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2 Introdução 

Com o forte crescimento da população mundial, torna-se cada vez maior a 

quantidade de lixo produzido e, consequentemente, o descarte de forma irregular. 

Estima-se que somente no Brasil foram gerados 78,3 milhões de toneladas de 

resíduos no ano de 2016, sendo que a abrangência de recolhimento no ambiente 

nacional foi de 91% (ABRELPE, 2016). 

Portanto, medidas como a coleta seletiva tem sido implementadas para diminuir 

o impacto dessas ações no planeta. Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2005), 

coleta seletiva é a coleta diferenciada de resíduos que foram previamente separados 

segundo a sua constituição ou composição. Ou seja, os itens devem ser agrupados 

de acordo com a sua espécie.  

Em relação à obrigatoriedade, é responsabilidade do município realizar e 

manter o serviço de coleta seletiva (MMA, 2010). O problema é que a ação não tem 



 

sido difundida de forma presente em todo o território nacional, onde apenas 18% dos 

municípios brasileiros contam com a adesão à coleta. Dentre esses, mais de 81% 

estão concentrados somente nas regiões sul e sudeste do país (CEMPRE, 2016). 

Números alarmantes que demonstram a desigualdade entre os estados brasileiros 

influenciados pelo nível econômico de cada região. 

A situação também preocupa o setor financeiro brasileiro, que perde cerca de 

cento e vinte bilhões de reais por ano, devido ao descarte incorreto dos materiais 

(ABIMAQ, 2017). Grande parte desse prejuízo ocorre porque as empresas que 

realizam o trabalho de reciclagem dos produtos têm dificuldade na separação dos 

tipos de materiais, que em sua maioria chegam sem o devido agrupamento. 

Na visão dos autores, é importante ressaltar também que existem duas formas 

principais de atuação em relação ao recolhimento do material. A primeira situação é o 

recolhimento no próprio ambiente, ou seja, determinados grupos se deslocam para 

recolher os itens que foram previamente separados e fazem o redirecionamento para 

o descarte correto. Na segunda os itens de coleta são levados para os pontos de 

recolhimento. Dessa forma, para auxiliar na resolução de tais problemas, o presente 

estudo busca oferecer à população uma alternativa que facilite o processo da coleta 

seletiva. 

 

3 Objetivos 

O objetivo geral deste estudo é desenvolver uma plataforma que irá facilitar o 

processo de recolhimento do material proveniente da coleta seletiva, através do 

mapeamento de residências, comércios e indústrias que fazem o descarte de forma 

regular, tornando o serviço de recolhimento mais eficaz, além de promover uma 

conscientização da população sobre o tema. Os objetos específicos foram: analisar o 

cenário de descarte incorreto de materiais recicláveis, mapear pontos da cidade que 

recolhem materiais recicláveis, desenvolver o aplicativo e testá-lo com os usuários 

finais. 

 

4 Metodologia 

O levantamento de requisitos foi realizado a partir de entrevistas informais 

feitas com o secretário municipal do meio ambiente e dirigentes de organizações que 

promovem a gestão de resíduos da cidade. Também foi aplicado um questionário a 



 

moradores da cidade de Sete Lagoas e região para definir as funcionalidades que 

comporiam a solução ofertada pelo projeto.  

Com base na análise desses requisitos obtidos, o aplicativo Recicle Já possui 

como funcionalidades: cadastro de usuário, requisição de coleta de materiais, 

solicitação de materiais, mapa contendo os pontos de coletas da cidade e históricos 

das ações realizadas. Conforme a Figura 1, existem duas formas principais de 

utilização do aplicativo móvel: 1) o usuário solicita coleta, informando o material que 

possui para ser coletado, a quantidade do material e o endereço de coleta; 2) o usuário 

solicita doação, informando o tipo de material que ele precisa. Dessa forma, a 

aplicação tem como proposta poder estabelecer uma comunicação entre doador e 

solicitante.  

 

Figura 1 - Fluxo de interação do solicitante com o doador de materiais. 
Fonte: Próprios autores (2018). 

 

A partir desses levantamentos foi definida a estrutura do projeto na arquitetura 

cliente-servidor, composta por um Web Service e uma aplicação mobile. A arquitetura 

cliente-servidor permite um melhor controle dos recursos que serão necessários tanto 

do lado do cliente quanto do lado do servidor. Dessa forma é possível que as 

operações mais robustas e que exijam muito do hardware sejam feitas do lado do 

servidor. Isso faz com que o cliente não precise ter grande poder de processamento, 

já que este fará apenas requisições ao servidor e aguardará suas respostas. Para 

esse fim, foi feita a implementação do Web Service que facilita a integração das mais 

diversas aplicações, não importando se elas foram desenvolvidas em plataformas 

diferentes. Ele funciona como uma camada intermediária de comunicação, fazendo 

com que os recursos dos softwares estejam disponíveis via rede. 

 



 

5  Desenvolvimento  

Para desenvolvimento do Web Service foi escolhida a tecnologia C#, uma 

linguagem criada pela Microsoft e que se destaca no mercado devido a sua 

simplicidade e alta produtividade, além de ser orientada a objeto (Anders Hejlsberg et 

al, 2003). Como ferramenta de desenvolvimento foi utilizada a IDE Visual Studio. Foi 

utilizado o SGBD (Sistema Gerenciador de Bancos de Dados) PostgreSQL que 

suporta grande volume de dados de forma íntegra para armazenar os dados. 

No desenvolvimento do aplicativo móvel foi utilizado o Ionic Framework, 

tecnologia de código aberto e com foco no desenvolvimento híbrido, que permite uma 

distribuição mais flexível do aplicativo (IONIC FRAMEWORK, 2016). O Visual Studio 

Code, disponibilizado pela Microsoft, foi escolhido para a codificação por ser um editor 

de texto multiplataforma. 

  

6 Resultados 

Como a intenção do aplicativo é trazer praticidade para o usuário, na primeira 

utilização do aplicativo o mesmo pode realizar o seu cadastro (Figura 2a), informando 

seus dados. Esses dados são armazenados no aplicativo para permitir que sejam 

associados ao usuário, e dessa forma ele poderá utilizar a mesma conta a partir dos 

mais diversos dispositivos. 

Após ser realizado o login, o usuário é redirecionado automaticamente para tela 

principal do aplicativo, que possui as duas funcionalidades principais que estão 

representadas em botões atrativos e centralizados, sendo o primeiro “Solicitar coleta” 

e o segundo “Requisitar material”, como pode ser observado na Figura 2b. É possível 

observar também um menu na parte inferior. Ele está presente durante toda a 

navegação dentro do aplicativo, visando à acessibilidade do usuário, conforme 

demonstrado a seguir. 

 



 

 
Figura 2 - Tela inicial aplicativo Recicle Já. 2a) Tela para login e cadastro de usuário. 2b) Tela 

principal do aplicativo para solicitar e requisitar coleta. Fonte: Próprios autores (2018) 
 

 
Quando o usuário selecionar a opção desejada, seja solicitar ou requisitar, ele 

será redirecionado para a tela (Figuras 3a ou 3b) que possui a descrição e imagem 

ilustrativa com a respectiva cor de cada material reciclável. Clicando no material 

desejado, o usuário começará a fazer o seu pedido, de doação ou requisição.  

 

 

Figura 3 - Telas de escolha do tipo de material. 3a) Tela para solicitante de coleta 3b)Tela para 
requisitante de material. Fonte: Próprios autores (2018) 

 

Após selecionar o tipo de material a ser coletado ou doado, o usuário é 

redirecionado para a tela na qual ele pode informar a quantidade de material que foi 



 

escolhido, e a sua medida (litro, unidade, kg), como pode ser visto nas Figuras 4a e 

4b. Caso ele queira adicionar outro tipo de material, existe o botão “Incluir mais” que 

tem a funcionalidade de adicionar outros tipos de materiais. Ao selecionar essa opção, 

será redirecionado para a tela anterior (Figura 3a e 3b). Caso não queira adicionar 

mais nenhum material, ele pode selecionar o botão de concluir e seguir para as 

próximas etapas do seu pedido. 

 

 
Figura 4 - Tela de informe da quantidade de material. 4a) Tela para material de coleta 4b) Tela para 

material requisitado. Fonte: Próprios autores (2018) 
 
 

Ao escolher a opção concluir, o usuário será redirecionado à tela que possui 

um mapa (Figura 5). Nela o usuário poderá informar seu endereço de forma manual 

ou através do GPS usando sua localização atual. Quando escolhido o local, o usuário 

deve acionar o botão “Confirmar”. 

 



 

 
Figura 5 - Tela onde o usuário vai inserir o endereço da sua coleta ou requisição. Fonte: Próprios 

autores (2018). 

 

Ao confirmar o endereço, o usuário será redirecionado para a cesta de 

materiais (Figuras 6a e 6b). A tela apresenta toda a listagem dos materiais que foram 

escolhidos pelo usuário, os botões para confirmação da coleta ou da requisição, 

conforme a ação escolhida pelo usuário anteriormente, e também o botão que tem a 

funcionalidade de excluir os materiais que estão na cesta.  

 

Figura 6 - Tela da confirmação do pedido 6a)Tela para confirmar solicitação de coleta  6b) Tela para 
confirmar requisição de material. Fonte: Próprios autores (2018). 

 

O usuário tem acesso à tela de registro de materiais (Figura 7) que mostra uma 

listagem dos históricos dos materiais que já foram doados ou requisitados por ele. 



 

Nela o usuário poderá também acompanhar o seu pedido ainda em aberto, até que 

seja finalizado. 

 
Figura 7 - Tela para acompanhar a solicitação e ver registros. Fonte: Próprios autores (2018). 

 
O aplicativo também possui uma função que se baseia no mapeamento de 

locais que recebem algum tipo de material para dar o descarte correto. Ela pode ser 

observada no menu inferior da tela, nomeada como Pontos de Coleta (FIGURA 8), e 

serve para mostrar ao usuário locais que recebem os materiais recicláveis de acordo 

com a localidade do mesmo, pois a maioria das cidades possuem pontos que coletam 

materiais diversos e também materiais específicos como pilhas, baterias e plásticos. 

 
Figura 8 - Tela que mostra os pontos de coletas de materiais. Fonte: Próprios autores (2018). 

 



 

Para uma melhor experiência do usuário o desenvolvimento da aplicação foi 

elaborado pensando em usabilidade por meio de passos simples para executar cada 

funcionalidade. A estética e design das telas foi utilizado um segmento minimalista, 

de forma a apresentar uma disposição agradável dos elementos na tela e dispondo 

apenas as informações necessárias.  

Assim todas as funcionalidades propostas foram desenvolvidas de forma a 

atender o objetivo deste trabalho. O foco principal é oferecer uma alternativa que 

auxilie na coleta seletiva, dando oportunidade de autonomia do cidadão no uso de sua 

responsabilidade ambiental e também estreitando a distância entre o descarte e a 

reciclagem. 

 

7 Considerações Finais 

Pensar sobre a degradação do meio ambiente e seus impactos é fundamental 

para a construção de uma rotina de sustentabilidade. Fornecer à população a 

possibilidade de fazer a coleta seletiva e garantir o destino correto de descarte dessa 

coleta é uma das responsabilidades municipais. Entretanto, os projetos municipais 

que são implantados em uma gestão dificilmente são continuados pelo próximo 

representante eleito, dificultando o progresso dos municípios na execução desse 

nobre desafio ambiental e de sustentabilidade. 

Dessa forma, a coleta seletiva se torna um desafio que não deve ser encarado 

como uma responsabilidade exclusiva dos governantes, e sim como um trabalho que 

deve ser realizado em conjunto com a população. A partir dessa premissa, foi 

desenvolvida a aplicação móvel Recicle Já, que fornece à população um mecanismo 

de participação no processo da coleta seletiva.  

O diferencial dessa aplicação móvel é facilitar a comunicação entre pessoas ou 

empresas que querem doar material para a reciclagem e os interessados no 

recolhimento desses materiais. Além disso, provê funcionalidades como mostrar os 

locais de recolhimento para reciclagem.  

Para trabalhos futuros, a proposta é acrescentar uma seção educativa, onde 

serão disponibilizadas informações referentes à reciclagem como o tempo de 

decomposição de cada tipo de material. Uma parceria com as prefeituras das cidades 

brasileiras também é uma vertente a ser seguida nas próximas etapas. 



 

Levando em consideração os aspectos apresentados no presente trabalho, 

conclui-se que a utilização da aplicação móvel Recicle Já facilita para a população o 

descarte correto dos materiais recicláveis, tendo em vista que fornece ao usuário 

opções para destinar os resíduos gerados diariamente. Portanto, o aplicativo Recicle 

Já estimula a população à consciência ambiental. 
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